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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Kedves NÉV!
Az alábbi szöveget tettem közé Facebook csoportunkban a ma reggel a Kossuth Rádió
"Hajnaltáj" műsorában a Kukorica Terésversenyt is megemlítő, elhangzott riporttal
kapcsolatban:
"Egy rádióriport margójára:
Ma reggel elhangzott egy rádióriport a Kossuth Rádó Hajnaltáj műsorában. A riporter egy
nagyon szép riportot készített György Dániellel és György Gergő Dániellel az idei Kukorica
Termésversenyben való részvételről és általában a György család gazdálkodásáról.
Azt hiszem, mindenki egyetért velem, ha azt mondom, hogy példaszerúen gazdálkodnak
együtt, a kölcsönös elfogadás és bizalom alapján. A Termésversenyben elért eredményhez is
gratulálhatunk! Azt is tudom, ha előre hallották volna a felvezetést, maguk adják meg a
helyreigazítást, miszerint nem ők nyerték meg a versenyt, az elért valóban szép eredmény
ellenére. (Idei eredményük több, mint másfél tonnával volt nagyobb a 2009-ben elértnél.)
A riporteri "túlkapást" is megbocsáthatjuk Zsoldos Barnabásnak, hiszen őt a manapság nem
sűrű "jó kapás" fűtötte túl - kiváló riportalanyokra lelt!
Mi valóban váltottunk szót a riportkészítés előtt, ahol többek között megemlítettem, hogy Dani

volt, aki az első versenyt megnyerte, s aki a legrosszabb időjárási feltételek között is kitartott
a verseny mellett, töretlenül részt véve az összes eddigi alkalommal. Nyiván való, hogy a
lelkesedés hevében Barnabás nem szándékosan, mégis tévesen idézett néhány ,tőlem
származó adatot.
Tudom, ezek után Dani és Gergő érzik magukat kényelmetlen helyzetben - elézést kérek
tőlük, de hát ilyen hibák máskor is becsúsznak a gyorsan leadott és legalább kétszer nem
ellenőrzött riportokba!
Kezeljük tehát úgy a riportot, mint riportot, s az általam közreadott tájékoztatót
tájékoztatásnak!
Köszönöm!"
dr.Szieberth Dénes

Ez a hírlevél nem tartalmaz reklámelemeket, s célja kizárólag a Magyar Kukorica Klub
Egyesület által meghirdetett Kukorica Termésverseny résztvevőinek (versenyzők,
szervezők, ellenőrök, tanácsadók) tájékoztatása a sikeres versenyzés érdekében. A
hírlevél tartalma összefüggésben van és segíti a versenyben való sikeres és
eredményes szereplést, ezért annak kibocsátása mind a szervezők, mind a szereplők
érdeke. Amennyiben a hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatban a Hírlevél
címzettjének közlendője van, vagy bármilyen, a versennyel kapcsolatos ügyben
kapcsolatot szeretne létesíteni, kérjük azitt található elérhetőségeken tegye!
A hírlevelet szerkeszti: dr. Szieberth Dénes (e-mail, mobil: +36209442361)

